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 : عنس املاضية احملارضة يف ثوكفنا  -

 

 هـ 6341في العقيدة للفرقة الثانية عام    خامسةالمحاضرة ال



 الشيخ بهاء السكران                                         كتاب التوحيدفتح المجيد شرح  

                 ~                         2 ~     

 ه 6341 – 6341الفرقة الثانية                  ي                          معهد شيخ اإلسالم العلم

 : فنلول امرشح يف ورشع -

 ؟ "امسحص" ابب ما جاء يف  ىشا امحاب ابمحاب اذلي كدهل عالكة ما:  س

ورد فيو ابموحيني من آآيت  يف امحاب اذلي كدهل عن امسحص ودعورثو ومااملعنّف : ملا حلكّم ج 

ا ىو ٔآهواع خمخوفة ومذفاوثة ، ، ٕامن ٔآراد ٔآن يوحض ٔآن ىشا امسحص ميس هوعًا واحًسا ادير ،حوآٔ 

 ونشا ٔآحاكهما خمخوفة ومذفاوثة ؛ وذلكل مل جيزم تخيان احلنك يف امرتمجة ،

 ، ، ومن ىشه ألهواع ما ىو رشيك ٔآهواع امسحص "  " ابب تيان صئ منتل كال  

 ومهنا تعغ ألهواع اميت ثسذل يف اجلواز ٔآو إلابحة ، ومهنا ما ىو من احملصمات

 . " ٕان من امحيان مسحًصا "نام كال امنيب ظىل هللا عويو وسمل  ، املس خحة وكس ثعل ٕاىل 

 

 يلول امضارح : -
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 خ ) ظاحة فذح اجمليس ( يخلكم عن امض يخ ىنا امض يخ عحس امصمحن جن حسن آٓل امض ي -

 امض يخ عحس امعزيز نخةفلس عحس امعزيز آٓل امض يخ ) ظاحة نخاب ثيسري امعزيز امحليس ( ، 

 رشح فهيا ؤآظنة حول امفصق تني امكصامات واملعجزات واخلوارق امض يعاهية  ،وركات  تضع 

 امض يخ عحس امصمحن جن حسن ىنا خمخرًصا من ىشا امالكم .فشهص 

 :واخلالظة  : اجن حميية مصاجعة ىشه املسبةٔل ابمصجوع ٕاىل رساةل  ٔآرادملن  يضرئآهو 

 ياء امض يعان "صمحن ؤآوم " امفصكان تني ٔآومياء ام

 ذهص اجن حميية ىشه املسبةٔل يف عسة مواضع من نخحو .وكس 

 

 احلسير ألول يف امحاب : -

 
 ٔآعىل من امعحيح ٔآم ٔآكل ؟ ىل معىن ذكل ٔآهوٕاس ناده جيّس ...  ىشا احلسير -

 ذهص امض يخ جن عثميني نام  –ٔآكل من امعحيح ، وىشا احلسير ٕاس ناده فيو مني ابمعحع 

 دصى حصيحة .آٔ املنت حصيح ، وجضيس هل ٔآحادير ومكن 

 وامسؤال ىنا : ىل يعح إلحذجاج مبثل ىشه ألحادير ؟ -

 : هعم يعح إلحذجاج هبا ، فإلس ناد ميس ضعيفا وٕان مل يكن يف درجة امعحة امعامية ، ج 

 .ألدصى و حصيح ثضواىس ألحادير ذنم ٔآن  –ذهصان نام  – ومكن
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 يزجصون امعري ؟!!اكن امعصب : ملاذا س 

 وهيا امعري تعس امزجص عىل تعغ احلوادث ألرضية ، ميس خسموا ابحلال اميت يكون ع: ج 

 جضاءموا .صامًل ثفاءموا ، وٕاذا ظار جص ميينًا مفثاًل ٕاذا ظار تعس امز 

 سحص ؟!: ومكن ما عالكة امعيافة ابم س 

 يًضا فيو معىن امرصف وامخبٔزري ،آٔ سحص ىو ما دفي ومعف ودق سخدو ، و : ملا اكن ام ج 

 سخدًا مضئ دفي ؼري موجود ؛ وامعيافة يه حصثية فعل معني ٔآو حصنو عىل ٔآمص ما ، فعارت 

 . امسحص من ىشا اموجو ابب ذلا دذوت يف 

 
 . ٔآتو امسعادات ىو اجن ألزري املخرعط يف عمل انوؽة -

 

 امعصق :ظورة 

ؼري ظوحة ، هبا رمل ٔآو حصاب ، فيحسٔآ تعمل دعوط عضوائية فهيا ،  يبِٔت عىل ٔآرض ردوةٔآن 

بُخ ر من ٔآاهوتعس ذكل  ،  ميسح ىشه اخلعوط ، ٕاىل ٔآن يددل  دعني ، من ذالمهام 

 ، وىشا تال صم لكو ابظل . وىكشا ؟!! ٔآم ل ىل مييض يف ٔآمص ما 
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 ،ُط   ألهخياء من هيب عن لئِ س بخ  ٔآهو : وسمل عويو هللا ظىل امصسول عن حص كس : كيل فٕان -

 .((فشاك دعو، وافق من:  فلال 

 :جبواتني عنو جيابوىشا 

  ٕاميو، اموظول يخحلق ل تبٔمص لوعوّ  وسمل عويو هللا ظىل امصسول ٔآن : ألول

 . ل؟ ٔآم دعو وافق ىل يسرينا وما فشاك، دعو وافق مفن:  كال ٔلهو

 ؛ تو تبٔس فال امنيب، ىشا حال يف نام ثعاىل هللا من ابمويح اخلط اكن ٕاذا ٔآهو : امثاين

 .ٕاايىا مويعوّ  خبعوط هبا امويح يزنل عالمة هل جيعل هللا ٔلن 

 

 ٕاخل ( .ة .. يبخس خرصج تو ما يف امضمري ) مثل صئ مرسوق ٔآو ؼائ صقامع  : وكال تعضيم  -

 وىشا يكرث فعهل يف امنساء . -

 عالكة امعيافة ابمسحص .: هلول فيو ما كوناه يف ج  : ما عالكة امعصق ابمسحص ؟س 

 ثوحق ابخلط ٔآي ابجلحت ) امسحص( .: ما حنك فذح امكوجضينو وكصاءة امكف وامفنجان ؟ س 

 
 

 
 .حيو نوزوق رهة امض يعان : ٔآي ظوثو و و   -
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 احلسير امثاين يف امحاب : -
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 احلسير امثامر يف امحاب : -
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 احلسير امصاتع يف امحاب : -

 
 . امسحص من ٔلهو ؟ امحاب ىشا يف احلسير هبشا اموىاب عحس جن محمس إلمام اس خسل ملاذا:  س
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 وىنا مفذة هممة عنس كوهل " وعسم كدول امخوتة " : -

ن حننك عىل ٔآحس تعسم كدول ثوتخو ؟!!فيل   حنن م 

 : سه من يلدل امخوتة عن عحاده ، نام كال ثعاىلح، هللا و ل 

و  "   ىبخ ي و  ِ ي ْعفبخو ِعح اِدهِ  ع نْ  امخ ْوت ة   ي ْلد لبخ  اذل  ئ اِت  ع نِ  و  ِّ ي  " امس 

 ىنا : ٔآي يف ادلهيا ظاىًصا ، " عسم كدول امخوتة "وٕامنا امللعود جلكمة  -

 حامك .يعين ٔآن ثوتخو ل متنع ول حصفع عنو املذل ، ٕاذا وظل ٔآمصه نو 

 ، ٕاذا ػصػص ٕال ٔآما تينو وتني هللا عزوجل فال حننك عىل كدول ثوتخو ٔآو ل ، -

 فال ثبخلدل ثوتخو حيهنا .، وٕال ٕاذا ظوعت امضمس من مؽصهبا  
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 احلسير اخلامس يف امحاب : -

 
 امحيان عىل كسمني :هلل اجن جحص عن اخلعايب ، ٔآن  -

- فيشا تيان .من امخحيني ، ٔآي ٕايضاح املصاد ، هكن جاء جائًعا فلال : ٔآان جائع ...  تيان مبٔدوذ 1

تو املووب ،  ؛ فيس متيللكم من امحالؼة وامفعاحة وؼريىا امنوع امثاين : ما يخجمل تو املخ 2 -

 وىشا ىو املعيّن يف احلسير .

 . يبخشم يف ذاثوول  يف ذاثو مسحيبخ ٔآن ىشا امنوع من امحالؼة ، ل  واحلليلة -

 . حو ممس وفيٕاىل اس امتةل املووب ٕاىل احلق ..  ثبخوّظل توٕان ف

 . مشموم وفي .. ٕاىل اس امتةل املووب ٕاىل امحاظل ثبخوّظل تووٕان 
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 ابمحويغ من امصجال : ٔآي اذلي يس خعمل امحالؼة يف حزيني امحاظل .فامللعود ىنا  -

 

 كال فيو مسائل : -

 ٔآن امعيافة وامعصق وامعرية من اجلحت . ألوىل :• 

 

 س حق .وكس  –امثاهية : ثفسري امعيافة وامعصق • 

 

 .ة : ٔآن عمل امنجوم هوع من امسحص امثامث• 

 ." من اكذخس صعحة من امنجوم ، فلس اكذخس صعحة من امسحص " ظىل هللا عويو وسمل ملوهل 

 



 الشيخ بهاء السكران                                         كتاب التوحيدفتح المجيد شرح  

                 ~                         12 ~     

 ه 6341 – 6341الفرقة الثانية                  ي                          معهد شيخ اإلسالم العلم

 

 . ذكل نامعلس مع امنفر م صاتعة :ام• 

 " . لسة مث هفر فهيا ، فلس حسص" من علس عٔآيب ىصيصة ريض هللا عنو حلسير 

 

 .ٔآن اهمنمية من ذكل  اخلامسة :• 

 ٔآل ىل ٔآهخئنك ما امعضو ؟ يه اهمنمية " "  اجن مسعودحلسير 

  . امساحص من امخفصيق تني امناس وامخحصيش تيهنم ما يفعل ٔلهنا ثفعل ؛ من امسحصويه 

 

 ٔآن من ذكل تعغ امفعاحة . امسادسة :• 

  امحيان مسحًصا " " ٕان منمن امسحص تعغ امفعاحة ؛ ملول امنيب ظىل هللا عويو وسمل ٔآي 

 ٔآن مسان امحويغ ذي امحيان ،:  من امسحص ذكل هون ووجوىنا نوخحعيغ ،  "ومن"

 مبا عنسه من امفعاحة . ة ،كس يرصف امهمم ، وكس يبخوية امهمم 

 

••••••• 

 

 –ٕان صاء هللا ثعاىل  –هلفبخ ىنا ووس خوكلبخ يف املصة املادمة 

 ٔآكول كويل ىشا ؤآس خؽفصبخ هللا يل ومنك ،،


